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De kop is er af! 
De eerste regiomeeting is alweer achter de rug. De op-
komst was niet erg groot, maar de sfeer daarentegen 
was optimaal! Het officiële gedeelte besloeg nog geen 
drie minuten en hoefde eigenlijk niet eens zo lang te 
zijn. Bij het oplezen van het lijstje met afgemelde 
leden, las ik een mailtje voor van Carel van de Graaf. 
Dat mailtje eindigde met de zinsnede: “En Dick: het is 
niet de bedoeling dat je deze mail zondag in zijn geheel 
voorleest natuurlijk”. Maar dat zag ik pas toen ik de 
gehele tekst had voor gelezen. Nou Carel, troost je, 
iedereen vond het prachtig en heeft dat door jou 
aangeboden borreltje graag aangenomen!  
Ook zijn de dames weer aan het woord geweest en 
daar is weer een leuk evenement uit voort gekomen: 
de dames gaan bonbons maken! U hoort nog! De 
uitnodiging volgt te zijner tijd! 
 

 
 
 
De eerste regionale meeting 15 april 
Met onze trip van vorig jaar naar het Automuseum in 
Wassenaar nog vers in het geheugen, kijken wij nu al 
uit naar de eerste (regionale) rit in april. Misschien 
moet het wel een vast item worden zo’n cultureel 
beladen toertochtje met de MG’s! Dit keer gaan we 
naar Corpus, reis door de mens. In het foldertje wat 
elke bij-klets-middag-gast mee kreeg stond het mooi 
omschreven: “Bij de knieën naar binnen en bij de 
hersenen er weer uit! 
 
Wij willen op ongeveer dezelfde financiële basis als 
naar ‘t automuseum, ook naar Corpus. Vanwege de 
financiële rompslomp deelname na inschrijving en die 
hebben we op de BKM (bij-klets-middag) gehouden. Er 
zijn nu al ruim voldoende deelnemers om voor de 
grote entreesubsidie in aanmerking te komen. Het 
komt er op neer dat de deelnemersbijdrage € 10,00 
per persoon is. Hoe 15 april verder ingevuld gaat 
worden, hoort u nog. Maar dat het een ongelooflijk 
succes gaat worden, dat staat al als een paal boven 
water! Zoals u gewend bent krijgt u de (digitale) 
uitnodiging vanzelf in uw bus! 

Evenementenkalender 2012: 
1 april een landelijke rit in de regio door Pieter 
Nederhoff en Teun van der Heiden;  
15 april rit door Toni Plarina en Ben Dijk, eerste 
regionale meeting met de autootjes; 
18, 19 en 20 mei weekend ergens in de buurt van 
Overijssel en Drenthe, georganiseerd door de 
echtparen Hauser en Van der Maden, de inschrijving is 
inmiddels gesloten, we gaan met 14 autootjes; 
24 juni vertrek vanuit “’t Praethuys” te Oudewater, 
toertocht naar Waalwijk, aansluiting op de 
gezamenlijke meeting van de Nederlandse MG-clubs 
met een picknick ter plekke; 
15 juli English Tea, organisatie Jan en Elly Hauser; 
19 augustus picknick door Magda en Dick van der 
Maden, wederom te gast in Boskoop bij Teun en 
Wilma; 
16 september rit door Rob Nobel en Pieter Nederhoff; 
21 oktober bijkletsmiddag/avond in “’t Praethuys”; 
18 november landelijke onderdelen dag in Reeuwijk, 
organisatie Teun van der Heiden en Pieter Nederhoff; 
16 december doen we het in 2012 nog een keertje 
prettig over, de Kerstborrel. 
Voor alle regiomeetings geldt dat u hiervoor een 
uitnodiging ontvangt. 
 

 
Het regioweekend in mei 
Als je met ruim 12 procent van de leden van regio West een 
leuk weekend in mei gaat houden, moet het wel een 
fantastisch initiatief zijn! Waar we heen gaan, who knows? 
Maar dat het voor iedereen een grote verrassing zal zijn is 
op zeker! Er wordt zelfs gedrongen om het evenement van 
2013 te mogen organiseren. Maar die plek is al vergeven! 

 

 
Met z’n allen in juni naar Waalwijk 
Vorig jaar was het een beetje dringen met de meetings. De 
Autojumble in Waalwijk en de regio meeting op één dag is 
geen optie. Daarom in georganiseerd verband met z’n allen 
naar Waalwijk. Een leuke toertocht met als sluitstuk een 
gezellige picknick in de buurt van de clubwinkel op het 
feestterrein. Wie gaat er mee? 

 

 


